
Zábava čtyřsedadlové
verze s obratností
verze dvousedadlové
Kompaktní podvozek s krátkým rozvorem je stvořen tak,

aby model Wolverine X4 zvládl technický terén

s naprostou jistotou – samovyrovnávací zadní odpružení

udržuje světlou výšku pro plynulou jízdu i při plném

zatížení.

K pohodlí řidiče přispívá nastavitelné sedadlo a volant,

zatímco sklopením zadních sedadel lze zvětšit přepravní

kapacitu. Řadový dvouválec o objemu 850 ccm poskytuje

dostatek výkonu a díky extrémně nízké hlučnosti

a nízkým vibracím se při konverzaci v modelu X4 bez

problému navzájem uslyšíte.

Výběrem z naší široké nabídky integrovaného

originálního příslušenství si můžete svůj model

Wolverine X4 snadno přizpůsobit podle svých představ.

Nový čtyřsedadlový model Yamaha Side

By Side

Pokročilé ergonomické úpravy designu

pro modely 2021

Samovyrovnávací zadní tlumiče –

nastavitelné pro 4 + náklad

Pohodlně uveze 4 dospělé osoby

Nová aktualizace mapování ECU –

plynulejš í ovládání při nízkých otáčkách

Kompaktní agilní podvozek a nízko

položené těžiště

Nový výkonný řadový dvouválcový motor

o objemu 850 ccm

Spolehlivě všestranný v jakémkoli

terénu

Systém omezovače rychlosti – v případě

potřeby limit 40 km/h

Pevný, odolný a nastavitelný

Výborné hodnoty nosnosti a přípustné

celkové hmotnosti přípojného vozidla

Vhodný pro nováčky i zkušené řidiče

Společnost Yamaha nabízí možnosti

homologace kategorie T; podrobnosti

si ověřte u místního prodejce.
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Zábava čtyřsedadlové verze s obratností
verze dvousedadlové
Zdvojnásobte svoji zábavu se čtyřmístným Wolverine X4! Tento mimořádně schopný stroj, nyní s řadou

vzrušujících nových ergonomických aktualizací designu pro rok 2021, poskytuje ještě vyšší úroveň

pohodlí a uživatelsky přívětivé ovládání.

Výkonný řadový dvouválec modelu Wolverine X4 o objemu 850 ccm zaručuje působivý točivý moment

pro snadné zvládnutí technického terénu při nízkých otáčkách a plynule běžící převodovka Ultramatic

a náš přepínatelný pohonný systém On-Command s variantami 2WD / 4WD / s uzávěrkou diferenciálu

vám zaručí ještě větší jistotu a lepší ovládání.

Díky sedadlům s vysokými opěradly, do kterých se pohodlně vejdou 4 dospělé osoby, nabízí tento stroj

jeden z nejpohodlnějších způsobů, jak se s přáteli vydat ke vzdáleným obzorům. Jeho kompaktní

podvozek poskytuje vynikající úroveň obratnosti a ovladatelnosti ve všech typech terénu a za všech

podmínek. Odmítnutí odpovědnosti: Jednotka vyobrazená na snímcích je vybavena volitelným

originálním příslušenstvím Yamaha.
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Výkonný řadový dvouválcový
motor o objemu 850 ccm

Řadový dvouválec o objemu 850 ccm

dosahuje vysokých hodnot točivého

momentu, a proto si model X4 hravě

poradí s jízdou v technickém a kopcovitém

terénu při obsazení čtyřmi dospělými

osobami a jejich zavazadly. Vysoký výkon

je k dispozici v celém rozsahu otáček, ale

speciální aktualizace mapování ECU pro

modelový rok 2021 nyní poskytuje ještě

plynulejší výkon a ovládání při nízkých

rychlostech.

Kompaktní a agilní podvozek

V případě univerzálního stroje Wolverine

X4 pro rok 2021 forma plně odpovídá

funkci. S kompaktním podvozkem

s rozvorem pouhých 2 125 mm a díky nově

navrženému elegantnějšímu a užšímu

systému ROPS (ochranný systém proti

převrácení), který umožňuje lepší výhled

do všech stran, je tento stroj skvělý na

úzkých cestách. Nový, širší design dveří

umožňuje ještě snadnější přístup

Tichý a pohodlný interiér

Věnovali jsme spoustu úsilí tomu, abyste si

vy i vaši spolujezdci mohli vychutnat tichou

a pohodlnou jízdu. Hluk motoru znatelně

snižuje velkobjemové sání a výfukové

systémy, zatímco pryžové silentbloky

motoru a rozsáhlá izolace podvozku snižují

vibrace nášlapů na minimum, takže se

posádka při mluvení navzájem dobře uslyší.

Samovyrovnávací zadní tlumiče

Ať už jedete sami nebo vezete spolujezdce

a zavazadla, samovyrovnávací zadní

odpružení se postará o vaše pohodlí při

každé jízdě. Tento inteligentní systém

pomáhá udržovat stálou jízdní výšku,

která zvyšuje celkovou kvalitu jízdy a

poskytuje vynikající kontakt a maximální

přilnavost – optimalizuje výhody nových a

působivých 27" pneumatik Dirt

Commander.

4 sedadla plné velikosti
s vysokými opěradly

Model Wolverine X4 je vybaven sedadly

plné velikosti, která jsou navržena pro

pohodlnou přepravu čtyř pasažérů.

Luxusní sedadla s vysokým opěradlem

zajistí vám i spolujezdcům příjemnou

a pohodlnou jízdu i v tom nejextrémnějším

terénu.

Nastavitelná a univerzální
konstrukce

Modelový rok 2021 nabízí větší rozsah

nastavení. Mimořádného pohodlí,

bezpečnosti a ovládání lze dosáhnout

nastavením polohy sedadla, bezpečnostního

pásu a sklonu volantu; nožnímu ovládání

také napomáhá konstrukce pedálu nového

tvaru. Když vzadu necestují žádní pasažéři,

lze plochu a kapacitu nákladového prostoru

zvětšit sklopením zadních sedadel.
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Engine

Typ motoru Kapalinou chlazený, 4taktní, DOHC, Parallel Twin
Zdvihový objem 847cc
Vrtání x zdvih 82.0 mm x 80.2 mm
Kompresní poměr 10.5 : 1
Systém mazání Se suchou skříní

Palivový systém
Mikuni fuel injection with Drive by wire, dual 36mm
throttle bodies

Systém zapalování TCI
Systém startování Elektrický
Převodovka Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt
Drive system On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Di -lock
Koncový převod Kardan

Chassis

Systém předního odpružení
Independent Double Wishbone with Anti-Sway Bar,
221 mm of wheel travel with spring preload
adjustability

Systém zadního odpružení
Independent Double Wishbone with Anti-Sway Bar,
226 mm of wheel travel with self-leveling shock
absorbers

Přední brzda Dvojité hydraulické kotouče

Zadní brzda
Dvojité hydraulické kotouče, Parkovací brzda umístěná
na hřídeli

Přední pneumatiky 27"Dirt Commander tyres / 12" Aluminium rims
Zadní pneumatiky 27"Dirt Commander tyres / 12" Aluminium rims

Dimensions

Celková délka 3,100 mm
Celková šířka 1,580 mm
Celková výška 1,973 mm
Rozvor kol 2,125 mm
Min. poloměr otáčení 4.5 m
Minimální světlá výška 286 mm
Mokrá hmotnost včetně náplní 754 kg
Kapacita palivové nádrže 35 L
Kapacita olejové nádrže 4.4 L

Loading limits

Cargo bed 71 kg
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Additional feature

Systém řízení
Rack and Pinion Steering Assembly with Electric Power
Steering

Towing capacity 907 kg

Instrumentation

Digital LCD meter with fuel gauge, speedometer,
odometer, trip meter, maintenance meter, hour
meter, 2WD/4WD/Di -Lock Indicator, L/H/N/R gear
indicator, parking brake indicator, engine warning light,
water temperature warning light and gauge, Battery



The unit depicted on the images shown is equipped with optional Yamaha Genuine Accessories

Speci kace a vzhled výrobků značky Yamaha se mohou změnit bez předchozího oznámení. Jejich

zobrazení má ilustrativní charakter a není smluvním popisem výrobků. Některé modely jsou zobrazeny

s volitelným příslušenstvím. Vozidla Yamaha side-by-side jsou navržena pro provoz v rámci jejich

konstrukčních limitů. Maximální nosnost a maximální bezpečné zatížení závěsu jsou v případě potřeby

uvedeny v uživatelské příručce. Pro zachování trvanlivosti, spolehlivosti, a zejména bezpečnosti řidiče

i spolujezdců není za žádných okolností povoleno překračovat doporučené kapacitní hodnoty uvedené

v uživatelské příručce. Jízda ve vozidlech Yamaha side-by-side se doporučuje pouze řidičům, kteří již

dosáhli věku nejméně 16 let.
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